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Nr. 4C-27/624
SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI
din 14 septembrie 2017
Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi-a desfăşurat lucrările în zilele
de 14 septembrie a.c.
La şedinţa din data de 14 septembrie a.c. au participat în calitate de
invitaţi: domnul Claudiu-Sorin Roșu Mareș, secretar de stat în cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Elena Filip, sef serviciu în cadrul
Ministerului Agriculturiiși Dezvoltării Rurale, domnul Gheorghe Constantin,
director în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Manda
Maria Cristina, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
doamna Vicoleanu Carmen, sef serviciul juridic în cadrul Inspectoratului General
al Poliției de Fronti eră, domnul Petcu Traian, vicepreședinte în cadrul A utorității
Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, doamna Dracea
Marilena director executiv în cadrul CIROM
și domnul Ion escu Radu din partea
Consiliului Investitorilor Străini.
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Ion Cupă, preşedintele
Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei Deputaţilor.
Pe ordinea de zi ședinței
a
din data de
următoarele:

14 septembrie a.c. au figurat

AVIZE
1. PL-x249/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.50/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.
2. PL-x 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din
Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de
corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei
Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativteritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

SESIZĂRI ÎN FOND
3. PL-x 139/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.90/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
managementului ariilor natural protejate.
4. PL-x 405/2016 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de măsuri
pentru redimensionarea ecologică şi economică pe sectorul românesc al Luncii
Dunării în vederea adaptării la schimbările climatice.
5. Pl-x 224/2016 Proiect de Lege pentru completarea art.11 din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului.
6. Pl-x769/2015 Propunere legislativă pentru completarea art.32 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului
7. PL-x 172/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.20/2017 pentru completarea art.44 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru
modificarea şi completarea art.26 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului
cinegetic nr.407/2006.
La punctul 1 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 2 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La punctul 6 al ordinii de zi, propunerea legislativă a fost amânată cu
unanimitate de voturi.
La punctul 7 al ordinii de zi, proiectul de lege a fost amânat cu
unanimitate de voturi.
La lucrările Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic din data de 14
septembrie a.c. au fost prezenţi 15 deputaţi din numărul total de 17 membri
ai comisiei, după cum urmează: Ion Cupă(ALDE), Costel Alexe(PNL), Bichineț
Corneliu(PMP), Bogdan Gheorghe Dănut (PSD), Remus Adrian Borza(neafiliat),

Ilișanu Claudiu-Augustin (PSD), Lungu Tudori
ța(PNL), Mihalcescu Carmen
Ileana(PSD), Pană Doina-Adriana (PSD), Popa Florin(PSD), Răcuci Claudiu-Vasile
(PNL), Simion Lucian-Eduard(PSD), Spânu Ion(PSD), Suciu Vasile-Daniel(PSD),
Varga Glad-Aurel (PNL), fiind absenți: domnul deputat Farago Petru(UDMR) și
domnul deputat Zainea Cornel (USR).

PREŞEDINTE
Ion CUPĂ

